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6 NIEDZIELA ZWYKŁA

“BŁOGOSŁAWIENI BĘDZIECIE, GDY LUDZIE WAS
ZNIENAWIDZĄ, I GDY WAS WYŁĄCZĄ SPOŚRÓD
SIEBIE, GDY ZELŻĄ WAS I Z POWODU SYNA
CZŁOWIECZEGO PODADZĄ W POGARDĘ WASZE IMIĘ
JAKO NIECNE…”
Łk 6:22

R EFLEKSJA
SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU

Słowa Ewangelii wg
św. Łukasza 6, 17. 20-26

Najszczęśliwszy w życiu Abrahama był dzień, gdy został
„załatwiony” przez kuzyna Lota, utracił piękny kawał ziemi wokół
Sodomy wyglądający jak raj, a pozostała mu dąbrowa Mamre
(hebr. gorycz). Zasmucony brakiem potomka i opuszczony przez
kochanego Lota, pełen gorzkich uczuć, Abraham właśnie wtedy Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał
spotkał trzech aniołów, którzy zapowiedzieli mu narodziny Izaaka. się na równinie; był tam liczny tłum Jego

uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei

Najszczęśliwszy w życiu Izaaka był dzień, gdy cierpiał z powodu
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru
utraty ukochanej matki przy studni Lachaj Roj. Wtedy zobaczył po
i Sydonu.
raz pierwszy Rebekę, swoją przyszłą żonę!
Najszczęśliwszy w życiu Jakuba był dzień, kiedy anioł go okulawił!
Wtedy Bóg mu pobłogosławił. Granica między szczęściem
i nieszczęściem jest bardzo wąska. Największym nieszczęściem jest
zastygnąć w powodzeniu jak w skorupie. Kiedy nam się powodzi,
stajemy się przelęknionymi więźniami tego powodzenia.
W społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego
jest więcej ludzi chorych psychicznie. Czy bogaci naprawdę są
szczęśliwi? Czy doznają pokoju, nie mogąc zasnąć z powodu lęku,
by nie utracić tego, co zdobyli? Czy zawsze mają czyste sumienie?
Czy nie są zazdrośni i pełni pożądań, uwikłani w niebezpieczne
układy i chorobliwe ambicje? Czy ich życie rodzinne jest udane?
Czy ich dzieci na pewno dobrze są wychowywane? Czy nie są
rozpieszczone i narcystyczne, albo pomijane i zaniedbane?
Szczęście zaczyna się wtedy, gdy umiesz dostrzec w tym, co masz,
dobro i rękę Boga! Jego opiekę i miłość. Nie dlatego czujesz się
nieszczęśliwy, że czegoś nie masz, ale dlatego, że nie umiesz w tym,
co masz, dostrzec dobra, które jest ci potrzebne, by być blisko
Boga. Większą biedą jest być pysznym niż ubogim, chciwym niż
płaczącym, nieuczciwym niż wyśmianym. Szczęśliwy ten, kto żyje
bogactwem Ducha, a nie bogactwem materialnym. Jezus mówi, że
nagroda za doczesne utrapienia związane z wiernością Bogu spotka
nas dopiero w niebie. Tak późno? Dlaczego nie teraz? Ponieważ jest
tak wielka, że ten świat by jej nie pomieścił.

On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem
do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz
albowiem będziecie nasyceni.

głodujecie,

Błogosławieni, którzy teraz
albowiem śmiać się będziecie.

płaczecie,

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was
znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie,
gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego
odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka
jest wasza nagroda w niebie. Tak samo
bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom,
odebraliście już pociechę waszą.

bo

Biada wam, którzy teraz jesteście syci,
albowiem głód cierpieć będziecie.

„Zapłata wasza jest w niebie!”. Jest tak ogromna, że tylko niebo ją Biada wam, którzy się teraz śmiejecie,
pomieści. Popatrz na niebo, na gwiazdy, na planety, na księżyc, albowiem smucić się i płakać będziecie.
na tę nieprzeniknioną głębię czerni, i pomyśl, że to, co widzisz, to
jeszcze nie jest prawdziwe niebo, tylko jego miniaturka. Nie ma na Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was
tym świecie takiego szczęścia i takiego wynagrodzenia, które byłoby będą. Tak samo bowiem przodkowie ich
właściwe za wierność Jezusowi i jego słowom. Nie każde cierpienie czynili fałszywym prorokom».
będzie tak obficie wynagrodzone, ale to, które zniosłeś z powodu
Jezusa Chrystusa. W Biblii użyto słowa ZAPŁATA. To dwuznaczne słowo. Może oznaczać zarówno nagrodę, jak i karę.
Każdy cios i upokorzenie, każde odtrącenie i niesprawiedliwość z tego powodu, że byłeś chrześcijaninem i doznawałeś
bólu z powodu swej wierności Jezusowi, będą miały swoją zapłatę. Każdy czyn, każde słowo, każda myśl i każdy gest,
każde cierpienie, i powodzenie, każda radość i smutek, mają swoje konsekwencje w wiecznym niebie. Nie ma straty na
tym świecie, która nie byłaby wynagrodzona na tamtym. Nie ma też takiej nieuczciwości, która zostałaby pominięta przez
odpłatę.
Augustyn Pelanowski OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
JEREMIASZA 17, 5-8
Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada
nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą
siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on
podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie
dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera
miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną
i bezludną.
Błogosławiony mąż, który pokłada ufność
w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny
do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe
korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia
się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście;
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie
przestaje wydawać owoców».

OGŁOSZENIA

CZYTANIE Z 1 LISTU ŚWIĘTEGO
PAWŁA APOSTOŁA DO
KORYNTIAN 15, 12. 16-20
Bracia:
Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał,
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was,
że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli
nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara
i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach.
Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli
na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu
w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy
bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał
jako pierwociny spośród tych, co pomarli.



W poniedziałek 18-ego lutego zapraszamy
na Mszę św. o godzinie 7 wieczorem
i nabożeństwo eucharystyczne.



W sobotę 23-ego lutego o 3:30 PM spotkanie INTENCJA POWSZECHNA:
grupy młodzieżowej w budynku starej szkoły.
Zapraszamy młodzież klas 7 i starsze na Aby z wielkodusznością były otaczane opieką
projekcję filmu „God is not dead” podczas ofiary handlu ludźmi, przymusowej prostytucji
spotkania. Wieczorem o 6:30 PM msza św. i przemocy.
z udziałem młodzieży. Po mszy św. nasza
młodzież będzie sprzedawać pączki. Przez ich KOLEKTA 10.II.2019
zakup wspieracie działalność naszej polskiej
Tygodniowy Budżet
$ 23,500.00
grupy młodzieżowej. Dziękujemy za wsparcie.



INTENCJA APOSTOLSTWA
MODLITWY NA LUTY:

Niedzielna Kolekta:
-ofiary
złożone do koszyka
W przyszłą niedzielę 24-ego lutego po
mszy św. o 1PM odbędzie się spotkanie -ofiary złożone online
Razem

ministrantów.

$ 16,923.00
$ 2,564.00
$ 19,487.00

Parafia
Św. Małgorzaty Marii
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL
Website

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

MINISTRANCI

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

SŁUŻBA
LITURGICZNA
OŁTARZA

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

LEKTORZY

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am

MINISTROWIE
EUCHARYSTII

SOBOTA
02/23/2019

Patryk Pocic
Natalia Pocica
Kamila Pocica

Obecni na Mszy Św.
lektorzy i ministrowie
eucharystii chętni do
służby proszeni są
o zgłoszenie się do
zakrystii najpóźniej
10 min przed
rozpoczęciem mszy.

NIEDZIELA
02/24/2019

Agnieszka Gorski
Karina Strzemecka
Kacper Soja
Bartek Soja
Mateusz Markowski
Piotr KotowskiCastiglione
Maria Serafin
Marcin Wojtulewicz
Tadeusz Leszewicz
Zuzanna Waz
Iwona Szyda
Wlodzimierz Szyda

